zlínských

ŽIVOT FARNOSTÍ
sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

číslo 4 • ročník XXXI
neděle 23. února 2020
www.farnostzlin.cz

www.sdbzlin.cz

Snímek P. Ondřej Talaš

V pondělí 10. února se po studentské mši svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba
uskutečnila modlitba Taizé.

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
NE
23. 2. Sedmá neděle v mezidobí
			
(Lv 19,1–2.17–18; 1 Kor 3,16–23; Mt 5,38–48)
ST
26. 2. Popeleční středa
			 Den přísného postu
NE
1. 3. První neděle postní
			(Gn 2,7–9;3,1–7; Řím 5,12–19; Mt 4,1–11)
PÁ
6. 3. První pátek v měsíci
NE
8. 3. Druhá neděle postní
			(Gn 12,1–4a; 2 Tim 1,8b–10; Mt 17,1–9)

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ
Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: 604 252 629
e-mail: ovdoveli@email.cz, www.vdovyavdovci.cz

Postní duchovní obnova

Boží slovo je plné života a síly. (Žd 4,12)
Zveme srdečně všechny na postní duchovní obnovu, která se uskuteční 26. března
v klášterní budově Regina od 9.30 hod. Obnovu povede P. Norbert Žuška, O.Carm, generální delegát řádu Karmelitánů v ČR.
Program:
• mše svatá s krátkou adorací
• první přednáška, následuje tiché rozjímání
• druhá přednáška, následuje tiché rozjímání
• společný oběd
• příprava a rozjímání nad úryvkem z Písma (práce ve skupinkách)
• reflexe ze skupinek, připomínky vedení Společenství vdov a vdovců
• společný závěr s požehnáním
Cena je 150 Kč, přihlašovat se můžete u Jany Janečkové na tel.: 739 342 639 nebo
na e-mailu: janec.jani@seznam.cz		
Alenka Panáková

Kavárnička pro osamělé

Zveme vás k účasti na novém projektu našeho společenství. Pro ty, kteří nemohou
z různých důvodů navštívit naše akce a chtěli by si popovídat a sdílet se, jsme připravili
setkání s názvem „Kavárnička pro osamělé“. Jste vítáni v naší kanceláři na Regině každé
první úterý v měsíci. Bude připraveno malé pohoštění a káva. První setkání bude v úterý
3. března v době od 13 do 17. hod. Těšíme se na vás.
Alenka Panáková

POZNÁMKA REDAKCE
Jak jste si jistě všimli, náš informační zpravodaj Život farností prochází určitými změnami. Jednou z nejvýraznějších je jiný druh papíru, na kterém je vytištěn. Množí se dotazy, jestli v takové podobě není zpravodaj pro naše farnosti příliš finančně nákladný.
Můžeme vás ujistit, že tato změna nemá na cenu vliv. Je to díky ochotě tiskárny, která
s námi spolupracuje.
red
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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

Přejdeme? Utopíme se? Zachráníme se?

Tak jsme jako kluci přemýšleli, když jsme jednou o školních
prázdninách přišli k prudšímu potoku, přes který byl položený
jeden mohutný kmen. Zpočátku bylo naše nadšení velké a odvaha značná: to přece snadno přejdeme! Ani já jsem si nepřipouštěl
žádné problémy. Když jsem udělal pár kroků po kmeni, strach začal působit. Hlavně když jsem si všiml proudu vody pode mnou.
Trochu jsem se zapotácel, ale rozpřáhl jsem ruce a rovnováhu tak
udržel. Udělal jsem další dva tři kroky a bylo hůř. Moje rozpřažené ruce už nepomáhaly.
Asi bych spadl do vody, kdybych si nevzpomněl, že náš vedoucí říkal: „Když vám bude
nejhůř, nedívejte se dolů do vody, ale trochu nad svou hlavu.“ Ach, to byla úleva, když
jsem nas sebou uviděl natažený a napnutý provaz! Pevně jsem se ho chytil, uklidnil jsem
se a pomaloučku krok za krokem jsem se pohyboval až na druhou stranu břehu. Nestačilo se na ten silný, napnutý provaz jen dívat, natož zkoumat, jaký je. Bylo nutné se ho
stále pevně držet. A tak jsem přešel na druhý břeh potoka.
My všichni, od svého narození, také míříme na druhý břeh. Ježíš za nás zemřel a my
jdeme někdy jakoby „po jeho úzkém kříži“. Naše životní cesta je občas velice náročná.
Existuje mnoho lákadel, mnoho našich
slabostí, kterým podléháme, a pak ztrácíme rovnováhu, padáme, nebo dokonce vše vzdáváme. Ježíš to s námi ale nikdy nevzdává. Obrazně řečeno – natáhl
nad námi silné lano svého slova. Nestačí
však o laně, o Božím slově, jen něco vědět. Je třeba se ho pevně držet. Učit se
je žít a uvádět do svého života. Proto
jsem se zaradoval, když jsem se dozvěděl, že papež František ustanovil letošní
rok Rokem Božího slova. Jak on sám říká: „Je třeba žít život s jeho slovem, sytit se jím,
nechat se jím vést. Tuto šanci Roku Božího slova nesmíme promarnit! Je to jedinečná
příležitost, jak zachytit krásu Božího slova a aplikovat ho v každodenním životě.“
Proto ani my nechceme být k výzvě papeže hluší. Chceme po celou postní dobu
objevovat, jak odpovídat na Boží slovo z nedělních evangelií. Učit se, jak ve světle Božího slova prožívat své povinnosti, úkoly, celý svůj všední den. Více najdete na straně 8
v tomto čísle Života farností.
Půjdeme do toho? Já chci jít spolu s vámi! Těším se, že živé Boží slovo přinese záchranu nejen nám, ale také mnohým dalším!		
P. Ivan Fišar
Příští číslo Života farností vyjde v neděli 8. března 2020.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 2. března 2020 v 17 hod.
Příspěvky můžete zasílat na e-mail: zivotfarnosti@volny.cz
Podrobnější informace k psaní článků najdete na: www.farnostzlin.cz/zf
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INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022, 733 742 700, e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz
web: www.farnostzlin.cz

Popeleční středa

Mše svaté s udílením popelce budou ve středu 26. února v 6.30, v 17 a v 18.30 hod.
Připomínáme, že Popeleční středa je den přísného půstu.

Pobožnosti křížové cesty

Křížové cesty v kostele budou po celou dobu postní v pátek v 17.45 hod. a v neděli
v 17 hod. (s varhanami). Prosíme farní společenství, skupiny i jednotlivce, aby se aktivně
zapojili do vedení křížových cest a zapsali se v sakristii do seznamu. První křížová cesta
bude v pátek 28. února.

Postní almužna

Také letos organizuje Charita Zlín sbírku pro potřebné z našeho města zvanou postní
almužna. Papírové pokladničky budou rozdávány v kostele od Popeleční středy.

Farní postní almužna

Pastorační rada na svém únorovém setkání schválila podporu několika institucí
a projektů, které požádaly o finanční pomoc. Forma pomoci byla schválena ve výši 30%
odvodu z postní nedělní sbírky na konkrétní účel – projekt.
1. března Projekt ČBK, Sekce pro mládež – Audionahrávka pro mládež
		 Christus Vivit
8. března Studentský Velehrad
15. března Církevní základní a mateřská škola ve Zlíně
22. března Zlínský projekt Savio, který je programově zaměřený na formaci dětí 		
		 a mladých lidí
29. března Komunita Cenacolo, zaměřená na pomoc závislým lidem i jejich rodinám
5. dubna Časopis Rodinný život

Zapisování intencí

Intence na další čtvrtletí se budou zapisovat od pondělí 2. března po ranní mši svaté
ve farní kanceláři.

Misijní klubko

Další setkání dětí v misijním klubku se uskuteční v sobotu 7. března od 9 hod. na faře.

Postní doba

Zdá se mi, že s příchodem postu napadají katolíky dva druhy otázek. Dovolte,
abych je vyslovil.
Duchovní optimisté: Co nebudu jíst? Co nebudu pít? Na co se nebudu dívat?
Kam nebudu chodit? Čím zkruším své tělo? Myslím, že se letos změním. Jdu do toho.
Duchovní pesimisté: Stokrát jsem zkoušel celou postní dobu něco nejíst, nepít, na
ledacos se nedívat, ledaskde nechodit a ledasjak zkrušit své tělo. Ale nevydržel jsem.
Myslím, že se nezměním. Zůstanu takový, jaký jsem, nejsem až tak špatný člověk.
4
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Pokusme se tentokrát ptát trochu jinak...
Vím, Pane, že se mnou rád mluvíš. Budu ti naslouchat.
Vím, Pane, že se na mě rád díváš. Nebudu se skrývat.
Vím, Pane, že mě miluješ. Otevřu své srdce.
Hledejte nejprve Boží království a vše ostatní vám bude přidáno. (Lk 12,31)
Jak na to?
• Vezmi a čti Boží slovo, kromě Bible můžeš využít list s liturgickými texty na neděli,
které jsou připraveny každou neděli v kostele, nebo texty s komentáři v Katolickém týdeníku. Dětem stejně tak mají sloužit jejich kartičky s Božím slovem.
• Modli se nad Božím slovem a pros Pána, aby to, co bylo zaseto, přivedl On sám
k životu.
• Zkus si vést duchovní deník, který ti pomůže zachytit situace, kdy Bůh promluví do
tvého života. Může to být deník celé rodiny („Rodinná bible“, kde zachytíte okamžiky
a situace vašeho života s Bohem), ale i tvůj osobní duchovní deník. Je možné využít deník SPAM, který se ti stane průvodcem, pokud se rozhodneš s Božím slovem nějak začít.
Více k tomuto tématu najdeš na webu farnosti a na nástěnce v kostele.
• Vytrvej a opři se o společenství, kde načerpáš zkušenosti ze života jiných křesťanů,
kde se můžete společně modlit a povzbuzovat. Pokud žádné společenství nemáš, využij
v postní době nedělní setkání na faře.
• Neboj se být kreativní a využij moderní technologie. Najdi si, co vyhovuje tvé
osobní situaci, rodině a tvým možnostem. Dobrým průvodcem v postní době mohou
být nabídky na webu katechetických center Olomoucké a Brněnské diecéze, nebo i mobilní aplikace, které jsou zdarma ke stažení (např. Postní kapky, Malý průvodce postem,
IZIDOOR a další).
Boží lásku si nemusíš zasloužit! Musíš ji ale zakusit! Tím začni své obrácení.
		
P. Kamil Obr

Nabídka farnosti v postní době
Pravidelná postní setkávání na faře – „Effatha“
Otevřené farní společenství, kde je možné načerpat inspiraci, povzbuzení a zkušenosti pro život s Božím slovem – jak začít, jak žít a jak svědčit. Setkání budou probíhat
vždy v neděli od 16 hod. na faře.
Deník SPAM – 40 dní od slova k činům
Boží slovo je živé, průbojné a ostré jako nabroušený dvousečný
meč. Proniká naši osobnost a ducha, naše pohnutky a okolnosti,
ve kterých žijeme, rozebírá naše pocity a myšlení. (Bible, překlad
SNC, Židům 4,12)
Pojem SPAM v dnešní době chápeme jako negativní jev, který nás spíše obtěžuje, než aby nám přinášel něco dobrého. SPAM
v podání tohoto deníku však je zkratkou, která pochází z metody
studia Bible SOAP (Scripture, Observation, Application, Prayer),
což v našem překladu znamená SPAM – Slovo, Pozorování, Aplikace a Modlitba. Tento SPAM deník může být po následujících 40 dní
pomůckou k tomu, aby se tvůj čas s Bohem stal prioritou číslo jedna. Věříš, že i dnes Bůh
mluví? Věříš, že Jeho Slovo (Bible) může mluvit do konkrétních situací tvého života a má
moc změnit i tvůj život? Zkus to! Pro zájemce k dostání za doporučený příspěvek 60 Kč
v sakristii, na faře nebo v prodejně Veni.
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Duchovní obnovy

• 12. března
Duchovní obnova pro maminky s P. Pavlem Martinkou (pořádá CREDO CZ v CPR Zlín)
• 14. března
Postní duchovní obnova farnosti – SMS, v kostele sv. Filipa a Jakuba (během programu
bude zajištěno hlídání dětí na Orlovně, přihlašování bude na faře)
• 14. března
Postní duchovní obnova pro manžele (jednodenní, pořádá CPR Zlín)
• 20. až 22. března
Postní duchovní obnova pro vysokoškoláky (pořádá RR 49 ve farním domě na Kudlově)
• 27. března
Postní duchovní obnova na Regině (jednodenní, pořádá Společenství vdov a vdovců)
• 4. dubna
Děkanátní setkání mládeže, místo konání: farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů
Podrobnosti k těmto akcím budou na plakátcích na nástěnce v kostele a na webu
farnosti.		 P. Kamil Obr

VÝZVA OTCE ARCIBISKUPA

Výzva k přihláškám do semináře

Drazí bratři a sestry,
v naší arcidiecézi se už léta pravidelně modlíme za
kněžská povolání při děkanátních poutích a věřím, že se
za kněze a za nová povolání modlíte i ve vašich farnostech
a rodinách. Upřímně děkuji všem, kteří se do těchto poutí
a modliteb zapojují. Děkuji všem, kteří kněžím pomáhají.
Děkuji rodinám, kde velkoryse přijímají všechny děti,
kde se kladou základy víry a kde se rozvíjejí mladé osobnosti schopné žít pro druhé a jít za velkými ideály. Kde se učí
lásce, která nehledá sebe a je věrná i za cenu oběti. To jsou
první předpoklady, že naše farnosti budou i v další generaci
živé a budou mít dobré kněze.
Zvláště chci oslovit vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos připravujete, a už vás někdy napadla
myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může být
vaše cesta, můžete u něj získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském povolání uvažují. Přihlášky je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března.
S přáním radosti z Kristova přátelství každého z vás zdraví a všem ze srdce žehná 		
		
arcibiskup Jan
6
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INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů
Okružní 5430; 760 05 Zlín, tel.: 577 019 682, web: www.sdbzlin.cz
e-mail: fazlin-pmpk@ado.cz

Co se děje v naší farnosti

•Pokračujeme v opisování Bible – Matoušova evangelia. Opisuje se vždy ve středu
a v neděli po ranní mši svaté v učebně. V postní době se bude opisovat také každou
neděli odpoledne po pobožnosti křížové cesty. Dospělé a mládež zveme k opisování,
děti mohou nakreslit obrázek s biblickou tematikou.
•Výstava svatebních fotografií – v malé galerii je v tuto chvíli umístěno přes čtyřicet
fotografií, nejstarší je z roku 1951 a nejmladší z léta 2019. Poutají zaslouženou pozornost
(nejen krásou nevěst), neboť při prohlížení se často začnou vynořovat úžasné příběhy.
Je také zajímavé srovnat tváře „tehdy a dnes“, mnozí svatebčané jsou totiž na fotografiích v další sekci výstavy na fotkách současných dobrovolníků.
•První svaté přijímání 2020 – příprava intenzivně probíhá. Dětí by mělo být letos 32,
první svátost smíření připravujeme na sobotu po Velikonocích a první svaté přijímání pak
na neděli 31. května. Prosíme o modlitby.

Připravujeme

•Křížové cesty budou v našem kostele vždy v pátek v 17. hod a v neděli v 15 hod.
Prosíme jednotlivá malá společenství nebo skupinky přátel, aby se domluvily a křížovou
cestu pro ostatní vedly.
•Postní duchovní obnova farnosti bude v sobotu 7. března od 9 hod. v kostele a v našem sále. Povede ji P. Pavel Glogar, SDB. Předpokládaný závěr bude asi
ve 12.30 hod. Během obnovy bude příležitost ke svátosti smíření.
•Postní duchovní obnova pro mládež od 14 do 26 let bude probíhat od 13. do
15. března v Horní Lhotě. Je nutné se přihlásit do 8. března. Podrobnosti a přihlášku
najdeš na našem webu nebo na facebooku.
•Letní pobytové tábory 2020 – tábory pro rodiny (od 28. června do 5. července
a od 12. do 19. července), tábor pro děvčata ve věku od 10 do 14 let (od 1. do 11. srpna)
pro chlapce ve věku od 10 do 14 let (od 19. do 29. července), středoškoláci ve věku od 15
do 18 let (od 5. do 12. července) a tábor pro ministranty ve věku od 8 do 13 let (od 19. do
25. července) a pro ministranty ve věku od 14 do 19 let (od 2. do 7. srpna). Bližší informace najdete na našich stránkách.
• Zájemci o obnovu svátosti biřmování se mohou po Velikonocích připojit k současným biřmovancům a absolvovat s nimi první část setkání, přednášku nebo katechezi.
Setkáváme se jednou za čtrnáct dní, tato možnost bude vždy v neděli od 17.30 hod.
Termíny upřesníme.
• Budeme dělat něco dalšího v Roce Bible? Kromě opisování Bible bychom mohli
Rok Bible obohatit i o další aktivity. Těšíme se na vaše podněty.
P. Dan Žůrek, SDB

Přednáška s Mgr. Karlem Opravilem
Přednáška s Mgr. Karlem Opravilem se překládá z 23. února na neděli 1. března 2020.
Tematem přednášky bude Svět dětí ve světě dopělých.
P. Radek Gottwald
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APERUIT ILLIS (1)
Letos poprvé jsme slavili Neděli Božího slova, kterou ustanovil papež František
apoštolským listem „Aperuit illis“. Nejedná se však jen o nějakou formální listinu, ale
velmi podnětný spis, který si zaslouží důkladnější pročtení. Nechme se vyburcovat těmito řádky a pozvěme Ducha Svatého, ať z nás činí Kristovy učedníky, jakými byli ti
na cestě do Emauz.
1. „Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu“ (Lk 24,45); jedno z posledních setkání
zmrtvýchvstalého Pána před jeho nanebevstoupením. Ukázal se shromážděným učedníkům, lámal s nimi chléb a otevřel jejich mysl moudrosti Písma svatého. Ježíš odhaluje vystrašeným a zklamaným mužům smysl velikonočního tajemství: podle Otcova záměru od
věčnosti musel trpět a pak vstát z mrtvých, aby přinesl obrácení a odpuštění hříchů (srov.
Lk 24,26.46–47); slibuje jim dar Ducha Svatého, který jim dá sílu svědčit o tomto tajemství
spásy (srov. Lk 24,29).
Vztah mezi Zmrtvýchvstalým, společenstvím věřících a Písmem svatým je pro naši
identitu zcela zásadní. Písmo svaté nelze pochopit do hloubky bez Pána, který nás je učí
poznávat. Stejně důležité je to i naopak: bez Písma svatého nedokážeme porozumět Ježíšovu poslání a poslání jeho církve ve světě. Svatý Jeroným oprávněně konstatuje: „Neznalost Písma je neznalost Krista“ (CCL 73,1).
Na doplnění se chci podělit o inspirativní text z komentáře svatého jáhna Efréma
k evangelijní harmonii „Diatessaron“:
Boží slovo je nevyčerpatelným zdrojem života
Bože, kdo by mohl zcela proniknout byť jen jediný z tvých výroků? Toho, co zůstává
mimo, je mnohem víc než toho, co jsme s to pojmout. Je to, jako když žízniví pijí z pramene.
Ten, kdo má žízeň, se přece raduje z toho, že může pít, a nermoutí se z toho, že nemůže
vypít celý pramen. Pramen má zdolat tvou žízeň, a ne aby tvá žízeň zdolala pramen.
Děkuj za to, cos dostal, a nelituj toho, co zůstalo zatím nevyužito. Cos dostal a čehos
dosáhl, je tvůj podíl; co zbylo, je tvé dědictví. Cos nemohl pro svou nedostatečnost dostat
najednou, dostaneš jindy, jen když vytrváš. Nechtěj ve své chtivosti zhltnout naráz, co najednou zhltnout nelze. Ale také nebuď líný postupně čerpat z toho, co můžeš.
		
P. Ondřej Talaš

8

ŽIVOT FARNOSTÍ 4 • 2020

Snímek Radomír Muzikář / Člověk a víra

ŽIVOT FARNOSTÍ   4 • 2020

92

10

ŽIVOT FARNOSTÍ 4 • 2020

6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO
K Pasekám 569, Zlín, tel.: 736 522 830
e-mail: skaut.6.zlin@volny.cz, internet: www.zlin6.cz

Vyšel nový Zpravodaj

V těchto dnech jsme vydali již sedmačtyřicáté číslo našeho Zpravodaje. Rodiče našich členů jej dostanou prostřednictvím svých dětí,
ostatní si Zpravodaj mohou stáhnout z našich webových stránek.
V novém Zpravodaji přinášíme, mimo ohléhnutí za našimi uplynulými oddílovými a střediskovými akcemi, i termíny společných akcí
do konce školního roku. Dále zde naleznete termíny letních stanových táborů v Lidečku – Račném a nabídku Skautské energie. Zvláštní pozornost je věnována oslavám výročí 30 let od obnovení našeho
skautského střediska.
Leoš Hrdlička

Připravujeme oslavu 30 let od obnovení skautského střediska

První informace o obnovení činnosti Junáku zazněly již krátce po listopadových
událostech v roce 1989, a to 2. prosince při prvním setkání skautů v Městské knihovně
v Praze. Ještě tentýž měsíc – 29. prosince – započala skautská činnost na Zlínsku (tehdy
ještě Gottwaldovsku), kdy skauti zcela zaplnili sál bývalého kina Svět. Na jaře roku 1990
obnovilo svou činnost vedle dalších zlínských středisek také naše šesté skautské středisko, a to 23. března.
Při příležitosti 30 let svobody a 75 let od založení našeho skautského střediska v roce
1945 připravujeme Almanach. Ten mapuje historické události skautské činnosti na Zlínsku od roku 1922 a podrobněji se zabývá činností šestého skautského střediska i jeho
jednotlivých oddílů od roku 1990 až po současnost.
V rámci Tradiční zlínské pouti při kostele sv. Filipa a Jakuba, která se bude konat
v neděli 3. května, připravujeme oslavu k připomínce těchto našich dvou výročí. V klášteře Regina bude příležitost k osobnímu setkání, budeme zde promítat skautské filmy
i autentické filmy pořízené našimi předchůdci na táborech v letech 1969 a 1970. Součástí
oslav bude také prezentace našeho Almanachu.
Vojtěch Jurák a Leoš Hrdlička

CREDO – NADAČNÍ FOND
CREDO CZ – nadační fond, třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín
internet: www.credonf.cz

Postní duchovní obnova pro maminky s dětmi

Zveme maminky s malými dětmi na dopolední duchovní obnovu, která proběhne
ve čtvrtek 12. března od 9 do 12 hod. O tom, jak můžeme v rodině prožívat postní dobu,
si s námi přijede popovídat bývalý zlínský kaplan P. Pavel Martinka, který nyní působí
jako farář v Želechovicích nad Dřevnicí. Duchovní obnova se bude konat v sále Centra
pro rodinu ve Zlíně. Během programu bude zajištěn dohled nad dětmi ve vedlejší herně.
Přihlašovat se můžete na webu www.credonf.cz
Michaela Straková
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HLASY A OHLASY

Mše svatá za nemocné v Baťové nemocnici ve Zlíně
U příležitosti Světového dne nemocných byla 13. února sloužena v odpoledních
hodinách v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně mše svatá za nemocné, pacienty,
všechny pracovníky ve zdravotnictví i za lékařský personál této nemocnice. Tuto mši
svatou celebroval biskupský delegát nemocných Mons. Bohumil Vitásek spolu s P. Kamilem Obrem z farnosti sv. Filipa a Jakuba.
Karel Bodlák

Slavnost v nemocnici
Ve čtvrtek 13. února odsloužil Mons. Bohumír Vitásek, u příležitosti Světového dne
nemocných, mši svatou za nemocné, příbuzné nemocných a personál Krajské nemocnice Tomáše Bati. Požehnal také nový pavilon číslo 10 se zázemím pro Paliativní a podpůrný tým a ambulance bolesti. Paliativní tým zahájil svou činnost v minulém roce. Mezi
členy patří kromě lékaře paliatra, zdravotní sestry, psychologa a sociálního pracovníka
také nemocniční kaplan. Biskupský delegát pro pastoraci nemocných Mons. Bohumír
Vitásek poděkoval za příkladnou práci zdravotníků a kněží farnosti.
Dovolte mi touto cestou také poděkovat za obětavou službu kněží, zdravotníků,
akolytů působících v nemocnici a také mužskému pěveckému sboru, který doprovázel
mši svatou. 		
Michaela Kadlčíková

Snímek Karel Bodlák
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Farní karneval

Spidermani, princezny a víly, všechna možná zvířátka, ale také hasiči, policisté nebo
třeba mikrovlnka – více než 60 dětí se v neděli 9. února proměnilo v nejrůznější masky,
ve kterých si společně užívaly Farní karneval. A nejenom děti – dokonce i někteří rodiče
se „vyhecovali“ a přišli v kostýmu, za což jim patří velké uznání a dík.
Společně jsme prožili více než dvě hodiny tance, soutěží, tomboly, jídla a pití – zkrátka,
dobře nám bylo!
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace,
a také těm, kteří přinesli něco ke společnému stolu. Už teď se těšíme na další ročník. 		
		
Alžběta Volfová

Snímek Alžběta Volfová

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Česká 4787, 760 05 Zlín – Jižní Svahy, tel./fax: 577 271 434
e-mail: czs@czszlin.cz, www.czszlin.cz

Den otevřených dveří

Ve středu 12. února proběhl na naší škole již tradiční Den otevřených dveří. Děkujeme, že jste přijali naše pozvání, a věříme, že se vám u nás ve škole líbilo.
Jsme rádi, že jsme mohli také při této příležitosti slavnostně otevřít nově vybudovanou počítačovou a jazykovou učebnu ve 2. patře školy. Za přítomnosti vedoucího odboru školství Magistrátu města Zlína Mgr. Milana Smoly, manažera projektu Jaromíra
Schneidera, zástupců firmy KDZ Vizovice, P. Petra Bulvase za zřizovatele školy, také
děkana P. Kamila Obra, školního kaplana P. Dana Žůrka, i zástupců školské rady a řady
pedagogů jsme slavnostně přestřihli pásku a mohli tak spatřit nadčasovou a moderní
učebnu. Potom nám Ing. Oldřich Havránek z firmy KDZ v krátké prezentaci představil
práci s interaktivní tabulí. Na závěr jsme mohli být svědky vysvěcení nové učebny a zároveň jsme dostali požehnání od našich duchovních.
Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Všem vyučujícím i žákům přejeme radost při vzdělávání v nové, moderní učebně!
Michaela Černošková
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Tradiční Fašank

I letos se u azylového domu před Popeleční středou uskuteční fašank. Koná se
25. února se od 15.30 do 17 hod. před Charitním domovem pro matky s dětmi v tísni ve
Zlíně na Jižních Svazích uskuteční tradiční fašank. Stane se z vás na chvíli bába s nůší, Žid,
kobyla, nebo někdo zcela jiný? Příchozí, společně s dalšími maskami, projdou sídlištěm
Jižní Svahy a navštíví dům pokojného stáří zlínské Naděje. Nebude chybět občerstvení,
písnička, vyhodnocení nejlepší masky a pochování basy. Tak neváhejte a přijďte za námi,
těšíme se na vás.

Pečující rovněž potřebují péči

V úterý 10. března od 16 do 17.30 hod. se v našem centru na Zálešné I/3222 uskuteční
další z cyklu setkávání Pečující rovněž potřebují péči. Pečujete o své blízké a jste již unaveni? Staráte se o člověka s postižením a nemáte s kým sdílet svá trápení, ale i radosti
a chvilky štěstí? Pečujete o nemohoucí rodiče a chcete se podělit o pocity, které prožíváte? Řešíte předluženost opečovávané osoby, či svoji vlastní? Ztrácíte se v legislativě,
obtěžuje vás běhání na úřady? Pokud jste alespoň jednou odpověděli „ano“, pak právě
pro vás je určeno naše pozvání. Pokud jste alespoň jednou odpověděli „ano“ a nemáte
možnost přenechat péči ani na chvíli rodině, blízkým a přátelům, nabízíme vám podporu, pomoc a povzbuzení individuálně, dle vašich časových možností v našich ambulancích, u vás doma nebo tam, kde se cítíte dobře. Obraťte se na nás.
Mgr. Jana Strouhalová
e-mail: jana.strouhalova@zlin.charita.cz, tel.: 739 245 973, odborné poradenství
Noela Frolková
e-mail: noela.frolkova@zlin.charita.cz, tel.: 731 646 933, duchovní podpora
Další plánované termíny setkání jsou 12. května, 14. července, 8. září a 10. listopadu.
Nabízíme pomoc a podporu také individuálně, dle časových možností pečujících. Občanská poradna Charity Zlín je finančně podporována Zlínským krajem z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020
a statutárním městem Zlín.

FOŤTE! aneb Jsme králové akční

O vítězi čtrnáctého ročníku zlínské fotosoutěže Tříkrálové sbírky s názvem FOŤTE!
aneb Jsme králové akční rozhodla odborná
porota. Zvítězil snímek s názvem Nika Balajková, Soňa, Staňa a Silvinka Krčkovi z Lípy na
startu své cesty. Na dalších čtyřech místech
se umístily snímky z našich zlínských farností.
Celkem bylo hodnoceno 34 snímků.
Pavla Romaňáková
14
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Klub maminek v březnu

V měsíci březnu jsou všechny maminky i se svými dětmi zvány do Klubu maminek,
který se bude konat v klubu Pod kánoí na faře.
V úterý 3. března se společně s paní Konečnou naučíme základy háčkování – s sebou
háček 4 mm. O týden později 10. března se společně připravíme na křížovou cestu, která
proběhne v neděli 15. března v 17 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Pomodlíme se za
sebe a za celé naše rodiny. Pokud se chcete zapojit, přijďte na nácvik do Klubu maminek, nebo pak přímo před křížovou cestou v 16.45 hod. do sakristie. V úterý 17. března
si popovídáme s Markétou Piknovou o tom, jak žít s Bohem na mateřské dovolené, jak
slyšet Boží hlas a jak růst v Jeho lásce i při povinnostech s dětmi a s domácností. V úterý
24. března budeme „kafíčkovat“. Protože je březen – měsíc knihy, popovídáme si
31. března o knihách. Vezměte si s sebou svou oblíbenou knihu, můžete ji doporučit
ostatním.
Těšíme se na vás v Klubu maminek vždy v úterý od 9 do 11 hod.
Kromě toho bude ve čtvrtek 12. března od 9 do 12 hod. v Centru pro rodinu na Jižních
Svazích duchovní obnova pro maminky. Pravidelné mše svaté pro maminky s malými
dětmi se konají v kapli na Regině 9. a 23. března v 10 hod.
Alžběta Volfová

Večer chval

Přijměte pozvání na večer chval, který bude v úterý 25. února ve 20 hod. v kostele
Panny Marie Pomocnice křesťanů.		
Tomáš Dombek

Najde se ochotná žena?

Hledám ochotnou ženu na výpomoc k částečně tělesně hendikepované paní. Jednalo by se o 3 hodiny dvakrát v týdnu v době od 15 do 18 hod. Jedná se o drobnou výpomoc, nákup a večerní hygienu podle domluvy. Více informací na tel.: 732 103 841 nebo
na e-mailu: liduna.pol@seznam.cz nebo lunemeckova@centrum.cz Ludmila Poláková

CENTRUM PRO RODINU
Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: 577 212 020, 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz, www.cpr-zlin.cz

Naše nabídka
Kreativní odpoledne s Tvořílkem – středa 26. února od 15.30 do 17 hod. v našem sále;
zveme rodiče nebo prarodiče s dětmi od 3 let na společné tvořivé odpoledne, budeme
vyrábět barevné jednorožce z kartonu a vyzdobíme si magnetickou tabulku; cena 60 Kč
za dítě, přihlášky předem.
Postní duchovní obnova pro manžele – sobota 14. března od 9 do 15 hod. v našem sále;
obnovu povede P. Petr Kopřiva, SDB; s sebou si můžete vzít přezuvky, oběd bude zajištěn, přihlašte se předem.		
Veronika Holíková
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KLÁŠTERNÍ BUDOVA REGINA
Divadelní 3242/6, 760 01 Zlín, tel.: 575 570 569, 739 777 509,
e-mail: reginazlin@centrum.cz, web: www.reginazlin.cz

Rytíři a Rytířky Neposkvrněné, ozvěte se

Národní centrum Rytířů Neposkvrněné – M. I. v Brně připravuje před Velikonocemi
ve Zlíně další setkání členů a čtenářů časopisu Immaculata.
Proto se na vás obracíme s prosbou o nahlášení kontaktu na e-mail: biblos@centrum.cz
nebo na tel.: 739 777 509 do konce února.
Ozvěte se také vy, kdo se cítíte osloveni a chcete vstoupit do M. I. nebo jen poznat
spiritualitu mariánského apoštolského hnutí.
„Nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí…“ (Fatima, 13. července 1917)
		
Pavel Záleský

Filmový apoštolát

V úterý 25. února v 18.30 hod. se ve velkém sále budovy Regina uskuteční další promítání Filmového apoštolátu. Tentokrát bude na programu válečný film Hacksaw Ridge:
Zrození hrdiny (Hacksaw Ridge, 2016). Snímek, který vznikl v koprodukci Austrálie a USA
pod vedením amerického režiséra Mela Gibsona, byl natočen podle skutečného přípěhu.
Krátce poté, co Japonci 7. prosince 1941 zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil se tehdy
třiadvacetiletý Američan Desmond Doss do služby vlasti. Z hloubi svého přesvědčení však
odmítal nosit jakoukoliv zbraň a zabíjet. Stal se zdravotníkem 307. pěšího pluku 77. pěší divize. Skutečnost,
že Doss odmítal zbraň, se nesetkávala u jeho spolubojovníků s pochopením. Jen blázen by chtěl, aby mu
v boji kryl záda chlapík, vyzbrojený
pouze odhodláním a lékárničkou.
Často musel čelit nevraživosti a útokům ostatních vojáků. Přesto jako
jediný americký voják ve 2. světové
válce bojoval v první linii neozbrojený. V březnu 1945 vypukla krvavá bitva o Okinawu. Dossova rota měla za úkol dobýt 120 metrů vysoký útes. Když vojáci vyšplhali s pomocí lan na vrchol, dostali se do těžké palby. Vojín
Doss se odmítl ukrýt a zůstal uprostřed krvavého pekla. Jednoho zraněného po druhém
snášel z útesu do bezpečí. Během vyčerpávajících dvanácti hodin, za stálého ostřelování,
zachránil životy pětasedmdesáti mužů.
Při promítání filmu bude občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
		
Ondřej Jakubíček
ŽIVOT FARNOSTÍ – čtrnáctideník zlínských farností • Vydává Římskokatolická farnost
sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, 760 01 Zlín, tel.: 577 210 022, 733 742 700) ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, 760 05 Zlín,
tel.: 577 019 682) • Redakční rada: P. Kamil Obr, P. Dan Žůrek, Ondřej Jakubíček, Libuše
Jakubíčková, PhDr. Josef Pala, Pavel Záleský • Redakce si vyhrazuje právo na úpravu
a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným • Určeno pro vnitřní potřebu.
E-mail: zivotfarnosti@volny.cz
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